
 

 



Tinco’s Tsjerkepaad 

Wandeling Kerkepad Oost: 

van Beetsterzwaag naar 

Olterterp  Lengte: 2,5 km – half uur lopen. 

Startpunt: Hoofdstraat 17,  9244CL Beetsterzwaag (= Tinco Tentoonstelling). 
Parkeergelegenheid:  - aan de Commissieweg  aan de Van Lyndenlaan 
Algemene beschrijving: afwisselend door park, over kerkepad overgaand in 
bospad door loofbos, door een weiland en over half verharde boswegen. 
Grotendeels met rood-witte LAW-markering. 

Achtergrondinformatie: www.historischbeetsterzwaag.nl en 
www.wandelbee.nl . De digitale versie van deze beschrijving met de 
ingetekende kaart en de gpx-file (voor je GPS) kun je downloaden vanaf de 
website van Wandelbee (www.wandelbee.nl). 

Routebeschrijving 

Hoofdstraat 17 is het oude gemeentehuis (Grietenijhuis) waar t/m 9 sept. 
2018 de tentoonstelling Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt is te 
bezoeken. De vader van Tinco was indertijd burgemeester van Opsterland en 
had hier dus zijn werkplek. Met de rug naar nummer 17 ga je links de Van 
Lyndenlaan in, langs de zijkant van de winkel Lynde Living 
(www.lyndeliving.nl). Hierin zit tevens een wijnhandel, die de Tinco wijnen 
verkoopt. Je loopt langs de vrijwillige brandweer en de historische Dorpskerk, 
beide aan de linkerkant. De Dorpskerk is een Rijksmonument en gebouwd in 
1803. De bouw is gefinancierd door de families Van Lynden en Van Teyens en 
heeft een Van Dam orgel. Cultbee, de Stichting Cultuur Beetsterzwaag, 
(www.cultbee.nl) organiseert hier klassieke kamermuziekconcerten. Daarna 
zie je rechts een bijzonder woonhuis (nr. 4) dat gebouwd is door Johannes 
Mook, de timmerman die in Cannes vitrinekasten heeft gemaakt voor het 
museum dat Tinco Lycklama à Nijeholt had in Cannes. 

Ga de eerste straat rechts, Kerkepad Oost. Aan de linkerkant zie je fietsen-
winkel Best Tweewielers (tevens verhuur van fietsen), gevestigd in een 
voormalig kerkje. Verderop kom je langs de achteringang van de Tropische 
Kas (rechts). Dit kassencomplex ligt in de overtuin van het Lycklamahuis, het 
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geboortehuis van Tinco. Aan het eind linksaf, de Vlaslaan in. Volg vanaf daar 
de rood-witte markering van het Friese Woudenpad. Bij de eerste kruising 
rechtsaf, Kerkepad Oost. Hier staat het paaltje van Wandelnetwerk Fryslân, 
knooppunt nummer 91. Volg het blauw-wit-rode pijltje richting nummer 74. 
Onderweg kom je deze markeringen ook tegen. Je ziet links De Buorskip, een 
oude boerderij die is omgebouwd tot zalencentrum. 

Aan de rechterkant ligt de Van Teyensfundatie. De boerderij links behoort tot 
de bezittingen van de fundatie.  Ga rechtdoor over het bruggetje het bos in, 
langs de sloot. Rechtdoor langs een weiland, dan door bos en bij de kruising 
rechtdoor. Hier naast het bankje, staat het paaltje van knooppunt 74, volg 
vanaf hier nummer 70. Ga door het klaphek en steek het weiland over. 

Aan de rechterkant zie je in de verte hotel Lauswolt liggen. Ga aan het eind 
van het weiland door een klaphek een statig beukenbos in. Ga steeds 
rechtdoor tot over een bruggetje, daar rechtsaf. Vervolgens schuin links door 
een beukenbos, steeds rood-witte markering volgen. Bij vijfsprong (knoop-
punt 70) schuin links rechtdoor richting 79. Deze onverharde weg is de 
Achterwei. Aan het einde rechtsaf, daarna eerste weg linksaf en je bent bij de 
Sint Hippolytuskerk van Olterterp.  

Hier is vanaf 8 juli 2018 de expositie “Tinco, de eik op het familiewapen van 
Lycklama à Nijeholt (nieuw hout)” met foto’s en tekstobjecten te zien. Deze 
expositie toont werk van auteur en beeldend kunstenaar Gerhild van Rooij. In 
de kerk hangen rouwborden van de familie Lycklama à Nijeholt, waartoe Jhr. 
Tinco behoort. Bovenop de eikenstam met wortels ontspruiten drie eikels: 
Nijeholt – nieuw hout. In de kunstwerken staat die eik symbool voor groei, 
trouw, rijkdom, vergankelijkheid. De expositie sluit aan bij de Tinco 
Tentoonstelling in Beetsterzwaag. Vanaf zondag 8 juli t/m zondag 2 
september. Open op zaterdag en zondag van 13-17 uur. 

Boven de deur van de kerk hangt een plaquette met het wapen en het 
bericht dat in 1744 de toren van de kerk betaald is door de heer Van Boelens 
en vrouwe R. Lycklama à Nijeholt, met 500 gulden.  Loop een rondje 
rechtsom langs de kerk. Ga achter de kerk het bruggetje over en links langs 
het gebouwtje. Aan het einde rechtsaf. Hier staat paaltje 76. Ga verder in de 
richting van nummer 75. Steek de drukke autoweg (dit is de Van 
Harinxmaweg) met fietspad over naar restaurant Het Witte Huis Olterterp 
(https://wittehuisolterterp.nl/). Hier is ook een parkeerplaats. 
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Aan de Van Harinxmaweg bij het Witte Huis zijn bushaltes. Er gaat minimaal 
één keer per uur een bus terug naar Beetsterzwaag of Drachten/Leeuwarden. 
Of wandel dezelfde route terug, tot aan de Vlaslaan in het dorp. Volg vanaf 
daar de rood-witte markering.  Op Kerkepad Oost ga je links de Klaversreed 
in. Ga rechtsaf het hekje door en je komt in de Overtuin van het 
Lycklamahuis. Rechts in de tuin ligt de Tropische Kas (www.tropischekas.nl). 
Deze is in de zomer geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 - 
17.00 uur. Loop langs het glazen gestreepte beeld “Bewogen Raster” en 
verlaat het park pal tegenover Hoofdstraat 80. Dit is het Lycklamahuis, het 
geboortehuis van Tinco Lycklama (8 juli 1837). Het is gebouwd rond 1825 
door Catharina Aebinga van Humalda, douàrière van Lynden. In 1857 
verhoogd met een verdieping door Jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt, de 
vader van Tinco. Sinds 1977 maakt het Lycklamahuis deel uit van het 
gemeentehuis van Opsterland. Het is onder andere een gewilde trouwlocatie.  

Ga rechtsaf de Hoofdstraat in. Er zijn veel interessante historische panden, 
waaronder iets verderop Hoofdstraat 46, het Eysingahuis. Dit pand heette 
oorspronkelijk Hemmingahuis. In de eerste helft van de 18e eeuw werd het 
bewoond door de familie Van Eysinga. Het huis is in 1871 geheel verbouwd 
door Tinco Lycklama à Nijeholt. In januari 1871 vestigde hij hier zijn eerste 
museum voor Oudheden en Oosterse Voorwerpen.  

In de Hoofdstraat zijn verschillende mogelijkheden voor een rustpauze met 
iets lekkers, o.a. restaurant het Snackbaerske, de Jugendstil Bakkerswinkel en 
restaurant Prins Heerlijck. De wandeling eindigt bij Hoofdstraat 17. 
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